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Ahoj děti, ale taky mámy a tátové i babičky a dědové, 

  

takhle to vypadalo u nás na táboře letos o prázdninách. Mezi kadovskými lesy a 

kameny tam šplouchalo Dvojí moře, běhali kamarádi, hrály se hry a sluníčko svítilo, 

kdyţ zrovna nepršelo. 

Budeme rádi, kdyţ si to spolu zopakujeme i napřesrok.   

 

Díky, vedoucí 
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Téma:  

Boj skupinky odváţlivců vyslaných do vlasti, jejichţ úkolem je zahubit tyrana. Takový 

boj má smysl, i kdyţ můţe vést k nejvyšší oběti. 

 

Průběh táborového dobrodružství:  

Je Dvojí moře. Dvojí proto, ţe jeho obyvatelé mohou ţít v moři i na souši. Říká se jim 

Dvojníci. Moře proţívá těţké časy. Tyranii Medúz ještě zhoršil příchod kruté Ţahoury. 

Rada Dvojího moře, která ţije za hranicemi, vysílá skupinu Matka – kraba Krabata, 

murénu Muriel, ţraloka Zubáče. Jejím cílem je zachránit kladivouna Kvida, posledního 

syna své matky, jehoţ chce Ţahoura zabít. Ví totiţ, ţe kdyţ se jí to podaří, její 

zneškodenění bude téměř nemoţné. My na táboře skupině pomáháme, a to také 

díky chobotničákovi Hlavatcovi. Skupina Matka zdárně Kvida nalezne a zachrání, 

coţ sledujeme v „přímém přenosu“ na velkém plátně v lese. Ukáţe se ovšem, ţe 

hlavním úkolem skupiny nebyla záchrana Kvida, nýbrţ zahubení kruté Ţahoury. 

Napadá nás, ţe to je podobné jedné události z české historie, atentátu na říšského 

protektora Reinharda Heydricha. O téhle události z druhé světové války si pak hodně 

povídáme. Skupina a my musíme najít čtyři Zámky a v nich čtyři Rady – ty skrývají 

informaci o tom, jak zahubit Ţahouru. To se nám daří, protoţe se nacházejí částečně i 

u nás. Zjišťujeme, ţe k zahubení Ţahoury je zapotřebí oběti krve. Myslíme si všichni, 

včetně Kvida, ţe poloţit ţivot bude muset on. Dále nalézáme části dávné Svatyně, 

kterou dáváme dohromady, a v ní chystáme léčku na Ţahouru. Lákáme ji k nám „na 

Kvida“, na kterého má spadeno. Jenţe my jsme narozdíl od Ţahoury uţ předtím zjistili, 

ţe tou obětí musí být Hlavatec. Ten svůj úděl přijímá. V posledním boji umírá on i 

Ţahoura. My dostáváme od Krabata, Zubáče a Muriel jako díky za pomoc kapku 

Dvojího moře – malé skleněné nádobky s mořskou vodou. 
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Koho jsme na táboře potkali: 

Hlavatec  

chobotničák, který se nakonec obětoval, aby Ţahoura zahynula. Obětí splatil svou 

dávnou vinu, protoţe býval jejím spolupracovníkem. S ním jsme byli ve styku 

nejčastěji. 

 

Ţahoura  

krutá Medúza, která připlula vládnout do Dvojího moře a nastolila ještě krutější reţim. 

Připomínala nám Heydricha. Chtěla zabít Kvida, na tuto svou posedlost doplatila. 

 

Kvido 

kladivoun, poslední syn své matky, které všechny ostatní potomky zahubily Medúzy. 

Skupina Matka se ho vydala zachránit, protoţe měl být důleţitý pro přemoţení 

Ţahoury. 

 

Krabat 

krab, člen skupiny Krabat. Umí mimo jiné jezdit na medúze, coţ pouţije k osvobození 

Kvida. 

 

Muriel 

muréna, členka skupiny Matka. Zná vraky lodí a umí se skrývat, obojí pomůţe k 

záchraně Kvida. 

 

Zubáč 

ţralok bílý, člen skupiny Matka. Napadl Ţahouru, aby odlákal pozornost ostatních 

Medúz. 

 

Medúzy 

pomocnice Ţahoury. 

 

Kvidova Matka 

rozmlouvá mu jeho oběť, ke které nakonec nedojde. Matku vidíme jenom v moři. 
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co jsme měli na táboře 
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Co jsme měli na táboře 
 

Z Dvojího moře: 
 

Legenda Dvojího moře  

 

Vzkaz v baňaté láhvi nalezený v malém rybníčku. Zjišťujeme z něj, ţe existuje Dvojí 

moře a v něm ţijí Dvojníci. Dobří i zlí. 

 

Rady 

 

Tři předměty – mušle, svícen, kufřík – které ukrývaly Zámky neboli informaci, jeţ 

pomáhá zahubit Ţahouru. Čtvrtou Radou byl sám Kvido. 

 

Vzkazy 

 

Zprávy od Hlavatce psané na papíře ve tvaru vodních ţivočichů. 

 

Medúzy 

 

Malé medúzy, které jsme zneškodnili díky nacvičenému tanci v lese. Neškodné jsme si 

je pak rozvěsili po táboře. 

 

Doteky moře 

 

Modré mušle, u nichţ jsme nalezli části map. Díky nim jsme pak zjistili, kde se nalézá 

vrak, u něhoţ se skrývá Kvido. 

 

Klíč 

 

Místo, které jsme museli nejprve znovu sestavit. Jeho jednotlivé části byly rozprostřené 

po okolí. Pak jsme tam nalákali a zneškodnili Ţahouru. 

 

Závěrečný dar 

 

Malá sklenička s mořskou vodou, pískem a nápisem Kadov 2014, se šňůrkou na 

zavěšení. 
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Naše nápady: 
 

Označení druţinek 

 

Koţené obdélníčky s vyrytými názvy druţinek vázané příslušně barevnou šňůrkou 

kolem zápěstí. 

 

Bodování druţinek (akvárium) 

 

Akvárium s rybami, v němţ kaţdé z osmi druţinek dorůstaly hvězdice a mořské řasy. 

 

Mořská hladina 

 

Veliké plátno v barvě mořské modři s nakreslenými rybami a ţraloky zavěšené pod 

střechou jídelny. 

 

Bodování jednotlivců 

 

Čtvercová síť, kde přibývaly kaţdému body z her. Na pozadí byly obrázky hodností – 

hvězdice, ţelvy, ryby a ţraloka. Síť taky nabízela přehled o získaných bobřících. 

 

Nástěnky Kdo je kdo 

 

Obrázky jednotlivých postav Dvojího moře a u kaţdého z nich informace o tom, kdo 

jsou a co umí. 

 

Náhrdelníky s hodnostmi a bobříky 

 

Uprostřed symbol právě dosaţené hodnosti a kolem něj barevné korálky, kaţdý za 

jednoho získaného bobříka. Těch mohlo být aţ osm – šifer, uzlů, síly, mlčení, rébusů, 

odvahy, přírody, zručnosti.  

 

Loď 

 

Symbolicky vystavěná kolem hlavního stoţáru, na jejích bortech posléze visely vlajky 

jednotlivých druţinek. I kormidlo měla. 

 

Vlajka 

 

Jiná neţ obvykle, protoţe veliká a tvořící plachtu lodi. Proti sobě na ní byli vyobrazeni 

kladivoun a medúza. 
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Tričko se znakem 

 

Veliká medúza plující v moři. 

 

Ţelví výběh 

 

Kruhový výběh s vodou, kameny a větvemi pro dvě ţelvy. 

 

Porťák 

 

Houslový klíč. 

 

Divadelňák 

 

Divadelní škraboška. 

 

Diplomy 

 

Udělovaly se diplomy za bodování jednotlivců, druţinek, za sportovní i tábornickou 

olympiádu, za divadýlka (podepsaný Ondřejem Sokolem) a Portu (podepsaný 

MIGem 21). 
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Hymna: 
 

A kdybych uţ měl umřít 

 

A kdybych měl umřít 

chci hvězdy na rakev 

a trochu hnědé hlíny 

hřejivé jako krev 

na hřbitově ať hrají 

houslovou sonátu 

v které zní mořské mušle 

a slunce pasátů 

 

Tomu kdo bude plakat 

maličký kapesník 

s mým monogramem dejte 

Je to jak památník 

 

Připijte na mé zdraví 

neboţtík píval rád 

a teď uţ nechuraví 

uţ nebude mít hlad 

Připijte na mé kosti 

ať mohou dobře spát 

Věřte mi je to k zlosti 

teď v létě umírat. 

 

Hudba: Pavel Nováček 

Text: Václav Hrabě 

h
y

m
n

a
 



HISTORIE TÁBORA 2014 

 

Tématické dny 

Čtyři dny vypadaly na táboře jinak neţ ty ostatní – drţely se totiţ od rána do večera 

jednoho tématu. Kterého? 

 

PIRÁTI 

Probouzíme se v pirátském prostředí. Piráti obhrouble budí děti a nutí je k mytí jejich 

velké lodi. Děti zjišťují, ţe jsou v jejich velké moci a mají jedinou moţnost k přeţití – 

zaslouţit si hodnosti piráta. 

 

Tematické hry 

- sportovní olympiáda 

- přehlídka a soutěţ palebné síly 

- dobývání tábora 

- disco za odměnu??? 

 

Výroba 

Katapulty 

 

Zajímavost 

V táboře jsme měli loď pirátů, kterou jsme vítězně dobyli. Nechali jsme si ji.  

 

Finále 

Vzpoura proti pirátům. Děti se při dobývání tábora zmocňují pirátských lodí a pomocí 

katapultů poráţejí piráty. Ti posléze uznávají svou poráţku a táhnou pryč z tábora.  
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KON-TIKI  

Dozvěděli jsme se něco o známé expedici Kon-Tiki a zkusili si tak trochu se vţít do kůţe 

posádky voru. Den uvedla trojice přeţivších dobrodruhů (Thor Heyerdahl, Knut 

Haugland a Torstein Raaby), kteří se spolu sešli v hospodě a vzpomínali na expedici, 

které se v roce 1948 účastnili. Na základě toho jsme se rozhodli, ţe si na Kon-Tiki 

zahrajeme: kaţdá druţinka byla posádkou voru a kaţdý člen druţinky byl konkrétním 

členem posádky s danou funkcí (např. Thor Heyerdahl – vůdce expedice). 

 

Tématické hry 

- otázky z voru – něco jako otázky z ešusu, týkaly se výhradně expedice, za kaţdou 

správnou otázku získala druţinka jeden předmět (odznak pro člena posádky, 

předměty na výrobu) 

- lovení „ryb“ z kádě (ingredience na sushi) 

- magie (texty z deníku T. Heyerdahla) 

 

Výroba 

Minivory s vlajkou + jejich pouštění na rybníčku 

Sítě na lovení „ryb“ 

Sushi 

Výzdoba 

Stejnou vlajku, co měli dobrodruzi na voru, jsme měli i my v jídelně. 

 

Finále 

Večer byl zakončen projekcí v jídelně - promítali jsme film Kon-Tiki z roku 2013, 

abychom si přesně dovedli představit, jak taková expedice probíhala. 
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ZTROSKOTÁNÍ A BOJ O PŘEŽITÍ 

 

Na rozcvičce, která probíhala u lodi, jsme za zvuků bouře ztroskotali. Silné vlnobití 

některé z nás zmáčelo. Kapitán rozhodl, ţe musíme dojít na dřevo, abychom opravili 

loď. Ke snídani jsme si přilepšili tropickým ovocem. Při návratu z cesty pro dřevo jsme 

museli utéct před lesním poţárem k viklanu. Nakonec jsme loď opravili a slavně odjeli 

z ostrova. 

 

HALUCINACE 

 

Červený slon? Někdo ho viděl, někdo ne, ale doopravdy na táboře nebyl.  
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účastníci tábora 
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Družinky (druţinky jsou seřazeny dle umístění v celotáborové hře) 

 

Lachtani 

 
Eliška Křelinová 

Sára Šestáková 

Vendy Petelíková 

Klárka Nováčková 

Dan Říha 

Jirka Blaha 

Terezka Mikulíková 

Samuel Štefánek 

Kačka Vondráčková 

 

Tuleni 
 

Blanka Sandnerová 

Honza Zmátlo 

Kája Bartošová 

Sára Gracerová 

Berta Vinšová 

Míša Blaha 

Lukáš Biras 

Tomáš Jirát 

Míša Baštová 
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Kosatky 
 

Matyáš Adámek 

Ester Gracerová 

Marek Vondráček 

Jáchym Jakl 

Péťa Hatáková 

Eliška Paťková 

Madla Jeţková 

Danka Chmelíková 

Adélka Brabcová 

 

Tučňáci 
 

Vincent Jakl 

Denisa Salačová 

Péťa Karlík 

Natálka Dubišarová 

Natka Hronešová 

Jirka Plamínek 

Martin Mikulík 

Pája Blahová 

Petr Pletánek 
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Mečouni 
 

Bára Prokopová 

Vítek Křelina 

Klárka Kosíková 

Julie Pfefferová 

Anička Vavrušková 

Šimon Formánek 

Ruda Preiss 

Pavel Pletánek 

Šimon Svojtka 

 

Velryby 
 

Eliška Gemrotová 

Honza Karlík 

Adam Gemrot 

Ondra Formánek 

Natálka Birasová 

Jolanka Dubišarová 

Bára Vlasáková 

Ondra Peterka 

Zina Komanická 
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Delfíni 
 

Adéla Jelenová 

Helča Preissová 

Ema Kalivodová 

Mikuláš Kubala 

Terka Zlochová 

Martin Kalivoda 

Ota Zloch 

Vincent Jeţek 

Klárka Svobodová 

 

Rejnoci 

 
Dave Patěk 

Šárka Říhová 

Ramin Hajimoradi 

Alex Koubová 

Johanka Michalová 

Eliáš Gaydečka 

Štěpán Michal 

Jonatán Mates 

Madla Michalová 

 

Pořadí jednotlivců: 1. Eliška Paťková, 2. Honza Karlík, 3. Johanka Michalová, 4. Terka 

Zlochová, 5. Míša Blaha, 6. Eliška Křelinová, 7. Sára Graceorvá, 8. Jáchym Jakl,  

9. Berta Vinšová, 10. Jirka Blaha 
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Vedoucí 

 
HV  Ondra Brouk Škvor 

 

OV  Pavel Poopie Nováček 

Jan Vasil Číţek 

Martina Opča Hedbávná 

Tomáš Sudţi Suk 

Jiří Štollík Štolle 

Martin Zagál Kotal 

Michal Wotec Kováč 

Robo Palkovič 

Eliška Eloun Hedbávná 

Petr Peťan Bureš 

Nora Najimová 

Marta Ashley Babková 

Monča Štáfová 

Pája Machačová 

Katka KaHu Hupáková 

Eva Tootsie Nováčková 

 

P  Honza Bohouš Stuchlík 

Petr Pítr Novák 

Pája Dubišarová 

Ája Hrivňáková 

Ondra Haták 

Kája Čí Zítková 

Jéňa Štursa 

 

K  Jitka Kosa Karlíková 

Káča Hvězdová 

Martin Havel 

Andula Lukešová 

 

Z  Bára Náprstková 

 

Ř  Marek Mařena Rachač 

Petr Pítr Novák 
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Návštěvy 

Honza Karlík, Petr Kováč, Leňy a Maruška, Mája, Petich, Balda, Balíček, Jakopes, 

Míša, Píca, Lukáš, Honza Bárovec, Klára, Olga, Tereza T., Půlčík, Přéma, Honza Batěk, 

Michal Otáhal, Ondra a Maruška od Roba, Terka E., Bella 

 

Mrňata 

Ondra Čingi, Lukáš, Tonda, Václav, Bětka, Ferda 
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Táborové střípky 
 

 

 Na táboře se objevilo celkem 72 dětí, v jednu chvíli nejvíc 71. Je to historické 

loukařské maximum. A to nepočítáme úplná mrňata. 

 Jaké bylo počasí? Dobré. Párkrát pršelo, párkrát bylo vedro, ale většinou tak 

akorát.  

 Ve druhé půlce tábora nás postihly střevní problémy. Naštěstí u kaţdého 

postiţeného trvaly jenom den dva. 

 Táborový ţivot obohatila trampolína, kterou si děti velmi oblíbily. Jednou na ní 

skákal i Sněhulák. 

 Ke konci jsme zavedli i vodní skluzavku. 

 Celý tábor s námi strávily také dvě želvy, kterým jsme vyrobili takový hezký 

výběh. 

 Kolem stoţáru na vlajku vyrostla loď s kormidlem. Vlajka byla letos 

kromobyčejně velká. 

 Zase proběhla vodní bitva vedoucích proti dětem. Asi to zase skončilo 

remízou.  

 Jako hru-opakovačku si děti zvolily Kšeftaře. 

 Nehrála se Slepá stezka. Uţ jsme se na ni chystali, kdyţ nás vyrušila Ţahoura, 

která poţahala některé vedoucí. Děti v tu chvíli měly Ţahouru rády. 

 Děti si pro vedoucí připravily Osmitisícovky. Běhalo se po evropských hlavních 

městech. 

 Robo v noci fotil dětské stany, které se dle zadání rozsvěcovaly. Vznikly z toho 

pěkné fotky i video. Je k zhlédnutí na www.loukari.cz. 

 V noci také proběhl Útěk z gulagu – hra pro ty, kterým se chtělo vstát a 

bojovat proti přísným dozorcům. Uprchnout se povedlo jedinému dítěti, 

Vincentovi. 

 Vedoucí se na závěrečné vyhlašování oblékli do námořnických triček. 

 Při gastrodni jsme měli pochopitelně ryby, a to pstruhy. 
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 Tradičně proběhla Porta, při níţ se porotci inspirovali známou televizní soutěţí. 

 Svatbičky proběhly pod přístřeškem na pingpongáč a nesly se ve 

staročeském duchu. 

 Vedoucovské divadýlko bylo netradiční. Malá mořská víla pojatá jako černé 

divadlo. 

 Několikrát jsme pouţili promítačku. Koukali jsme na dva filmy (Tajemství 

oceánu a Kon-tiki), jednu pohádku (Moře, strýčku, proč je slané?), viděli jsme 

několik prezentací (Medúzy, Heydrich), promítali jsme si video svítících stanů, 

táborové fotky, fotky a videa z minulých táborů.   

 A taky jsme vlastně vytvořili video coby vzkaz Žahouře, které jsme promítli 

přímo v lese – tím jsme Ţahouru nalákali k sobě. Je k zhlédnutí na 

www.loukari.cz. 

 Zase proběhlo několik scének před hrami nebo diskotékami. 

 Slova k hymně jsme si tentokrát nesloţili sami, ale půjčili jsme si báseň Václava 

Hraběte.  

 Noční hlídky občas pozorovaly přelet vesmírné stanice.   
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